
THE SOLUTION

رگ یاب نوزاد و اطفال با نام تجاری VeinTech جهت آشکارسازی  رگ در هنگام الین

 گیری طراحی و ساخته شده است که در این زمینه کاربردی باالی ۹۵ درصد در قسمت

  های دست (پشت دست، مچ، آرنج و بازو)، پا (پشت پا، کنار قوزک پا و ران) و تا حد

مطلوبی گردن و شکم نوزاد و اطفال را داراست و در قسمت سر کاربردی ندارد.

 دستگاه بر اساس تکنولوژی Transillumination طراحی و ساخته شده  است؛ بدین

 منظور طیف نور مرئی (هیچ ضرری برای بدن ندارد) در قسمتی که امکان وجود رگ

از آنجا که در باند استفاده شده خون نسبت به  مطلوب وجود دارد انتشار داده و 

 بافت اطرافش جذب بیشتری دارد، تفاوت در جذب نور پدید می آید که این اختالف،

کانتراست الزم را برای آشکار شدن رگ ایجاد می کند.

VeinTech
A RED WAY
TO FIND VEINS

Technology for 
patients with 
difficult venous 
access.

 فارس، شــیراز، مـیدان صنـایع، پردیـس
شرکت های دانش بنیان، طبقه ۸، واحد۸۹

شرکت دانش بنیان واال اندیشه پایا

۰۷۱ ۳۶ ۳۶ ۳۰۷۳
۰۷۱ ۳۶ ۳۶ ۲۴۶۸
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THE SOLUTION...

 شرکت دانش بنیان واال اندیشه پایا، با همکاری شرکت EEAT با توجه به مشکالت

 پرستاران و پزشکان متخصص در حوزه نوزاد و اطفال در تشخیص رگ، اقدام به

طراحی و ساخت دستگاه VeinTech به منظور کمک در آشکارسازی رگ هنگام الین

  گیری نمود. براساس تحقیقات انجام شده و در نظر داشتن نسبت قیمت به موثر

بودن در کاربرد، دستگاه حاضر با استفاده از تکنولوژی Transillumination به  وسیله

  ی کادری مجرب طراحی و ساخته شده  است. اکنون که قریب به پنج سال از استفاده

 آن در بیش از ۱۵۰ مرکز درمانی در ۴۰ شهر ایران می گذرد، خرسندیم اعالم نماييم حدود

۹۸ درصد از استفاده کنندگان رضایت خود را از کارایی و کیفیت وسیله ابراز داشتند.



 رگ یاب VeinTech ضمن کمک به پرسنل درمان در هر سطح

توان تشخیص رگ، سبب افزایش اعتماد به نفس کاری در آن

این در  الین گیری  دفعات  کاهش  با  طرفی  از  می شود.    ها 

صرفه می کنند.  بیش تری  راحتی  احساس  بیماران  محصول، 

  جویی حداقل ۳۰٪ انژوکت و کاهش عفونت ناشی از نیدلینگ،

از دیگر مزایای استفاده از محصول VeinTech است.

از  طراحی ارگونومی با حداقل وزن، عدم نیاز به حضور بیش  

 یک پرسنل و قابلیت به کاری رگ یاب برای نوزادان، کودکان و

نمونه های به  نسبت  مناسب  قیمت  کنار  در  بزرگساالن   حتی 

 موجود در بازار، VeinTech را به گزینه ای برتر برای تیم های

پزشکی و بیمارستان ها تبدیل کرده  است.

چرا VeinTech؟

 قابلیت ها

رگ یاب VeinTech همراه با لوازم جانبی در جعبه های چوبی عرضه می شود.

شارژر و کابل

کیف چرمی کمری

بروشور به زبان فارسی و انگلیسی

ویدیو آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی

 لوازم جانبی

آینده...

در  IR و   Transillumination تکنولوژی  دو  تنها  امروزه 

عنوان به   VeinTech رگ یاب  می شود.  استفاده   الین گیری 

با اخذ مجوزهای الزم در تولید شده در کشور  رگیاب   اولین 

 سال ۱۳۹۳ توسط شرکت دانش بنیان واال اندیشه پایا به بازار

در آمده  بدست  تجربیات  از  استفاده  با  شد.  معرفی   کشور 

این شرکت جهت  ،VeinTech بازار و  تولید   زمینه طراحی، 

 پرکردن خالء الین گیری های سطحی و بزرگساالن اقدام به

طراحی و ساخت رگیابی مبتنی بر تکنولوژی IR کرده است.

پایا اندیشه  واال  شرکت  توسعه  و  تحقیق  گروه  همیت               با 

 ایده پردازی، طراحی و نهایتا تولید VeinTech Plus صورت

 گرفت. هم اکنون نسخه اول این محصول در حالیکه بازخورد

و استقبال مناسب کاربر را به همراه داشته، تولید شده است.

بروشور به زبان فارسی و انگلیسی

ویدیو آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی

  موارد استفاده

 حداکثر بهره وری از طیف،
نور و دمای دستگاه

 قابلیت تنظیم
وسعت و شدت نور

 ۷ تا ۱۰ روز استفاده
با یک مرحله شارژ

 حداقل وزن و
قابل حمل

تشخیص رگ گیری،  فرآیند  تسهیل  با   VeinTech  رگ یاب 

بدن در  را  هموتراکس  تشخیص  یا  رگ  امتداد  و   موقعیت 

راحت تر درمانی  پرسنل  برای  بزرگساالن  و  کودکان  نوزادان، 

می کند.


